Februar 2011

2011 er nå for alvor i gang, og
etter en velfortjent julefeiring er
aktiviteten i NUK i gang igjen;
både lokalt og sentralt. Her får
dere en rask oppdatering på hva
som har skjedd den siste tiden,
og hvilke arrangementer vi har
frem mot sommeren.

et arrangement på checkin får man
også utfyllende informasjon om
arrangementet, og man betaler
deltageravgiften med bankkort. Gå
inn på checkin.no for informasjon
om og påmelding til våre
påskeleire!
Barnenytt

Hva skjer fremover?
18.
–
20.
februar:
Lokallagslederseminar
i
St.
Birgitta menighet i Fredrikstad.
4. – 6. mars: Vårsamling på
Mariaholm.
17. – 24. april: Påskeleire for
konfirmanter og konfirmerte.
13. – 15. mai: Dugnadshelg og
landsstyremøte på Mariaholm.
24. juni – 1. juli: Vestlandsleir på
Fredtun og barneleir Sør på Stella
Maris.
25. juni – 2. juli: Barneleir Øst på
Mariaholm.
2. - 9. juli: Juniorleir på Mariaholm
9. – 16. juli: Ungdomsleir på
Mariaholm
18. – 23. juli: Familieleir i Skjolden.

NUK arrangerer denne våren to
ressursdager for alle dem som
arbeider med barn i menighetene,
og kateketer og barneledere
inviteres til dager med ny faglig
påfyll og inspirasjon. Sentrale
temaer disse dagene er
- trosformidling
- Ordets liturgi for barn
(søndagsskole)
- barnesangverksted

Ny påmeldingskanal: Checkin

Oslo 26. mars 2011
En ressursdag for deltakere fra
hele landet. Inspirasjon til nye
barneledere og erfarne kateketer.
Meld dere på til begge kursene til
NUKs
barnekonsulent:
sunniva.vang.kristiansen@katolsk.
no

I løpet av et år er det mange NUKarrangementer, alt fra ukelange
leire til kurs og helgeseminarer.
Tidligere meldte man seg på
arrangementene på vår nettside
www.nuk.no, men det har vi nå
gått bort fra. Nå har vi begynt å
bruke
påmeldingskanalen
www.checkin.no i stedet. Første
gang man melder seg på et
arrangement her må man opprette
en bruker. Det tar noen få
minutter, og gjør at det i fremtiden
blir svært enkelt å melde seg på
nye
arrangementer,
siden
informasjon om brukeren allerede
ligger i systemet. Sekretariatet vårt
sparer også veldig mye tid på at vi
bruker checkin, så dette er bra for
alle parter! Når man melder seg på

Hamar 19. februar 2011
Et regionalt kurs for menighetene i
region Øst. Kurset er åpent for
deltakere fra Hamar, Lillehammer,
Kongsvinger, Lillestrøm, Hønefoss,
Drammen, Asker og Bærum.

LS-møte på Grefsen i Oslo
Helgen 21. – 23. januar gikk denne
valgperiodens
andre
landsstyremøte av stabelen. Vi var
så heldige å få være hos de
gjestfrie St. Josephsøstrene på
Grefsen. Som vanlig ble mange
viktige saker diskutert. Deltagerne
fikk også tid til sosiale aktiviteter,
og ikke minst fikk vi servert
kjempegod mat av søstrene!

Husk å sende inn
årsrapport og
årsregnskap for
lokallaget!
Påskeleir 2011!
Hvert år i den stille uke arrangerer
NUK leire både for årets
konfirmanter og for ungdom som
allerede
er
konfirmert.
I
tidsrommet 17. – 24. april
(palmesøndag til 1. påskedag) er
det duket for hele tre fantastiske
leire på Østlandet. Her vil påskens
liturgi stå i sentrum, og som
deltager på påskeleir vil du få ta
del i denne på en helt unik måte
sammen
med
andre
unge
katolikker fra hele Norge. For mer
informasjon og påmelding, gå til
www.checkin.no.
Visste du at…
…som NUK-medlem får
du rabatt på våre leire
og
arrangementer?
Og blader i
posten? Joda!
Meld deg inn
på nuk.no!
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